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Nedělník pro 27. neděli v mezidobí 3. 10. 2021 
1. ČTENÍ Gn 2,18-24 
Dříve než Mojžíšovy knihy představí Zákon, poučí čtenáře o základních souvislostech řádu světa. 
První je otázka, proč existuje svět a člověk. Druhá je jejich vztah k Bohu. Zdá se, že text vznikl 
z více pramenů, a proto se např. popis stvoření v Gn 1 a Gn 2 liší. Text čteme s ohledem na 
základní informaci o pohledu Boha na vztah muže a ženy. 
Hospodin Bůh řekl: „Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu pomocníka, který 
by se k němu hodil.“ 
Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a 
přivedl je k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno: takové mělo být jejich jméno, jak 
by všechny živočichy pojmenoval. A člověk dal jméno všem krotkým zvířatům, 
nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se nenašel pomocník, 
který by se k němu hodil. 
Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek, a když usnul, vzal jedno z jeho 
žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z člověka, 
vytvořil ženu a přivedl ji k člověku. 
Ten zvolal: „To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. Bude se nazývat 
manželkou, neboť z manžela byla vzata.“ 
Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk. 
ŽALM 128 
Žalm reaguje na téma manželství, o které půjde v evangeliu. Zdařilé manželství je důvodem díků! 
Odpověď: Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. 
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z 
výtěžku svých rukou, – bude ti blaze a dobře. 
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř tvého domu. – Tvoji synové jako 
výhonky oliv – kolem tvého stolu. 
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná 
ze Siónu, – abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny svého života. 
Abys viděl syny svých synů: – Pokoj v Izraeli! 
2. ČTENÍ Žid 2,9-11 
Až do konce liturgického roku budeme číst list Židům. Jde o systematicky koncipovaný text 
vysvětlující, v čem spočívá Kristovo kněžství. Autor chce povzbudit ty, kteří již dlouho praktikují 
křesťanskou víru a ochabují. Začíná úvahou o andělech, kteří jsou velmi vážení před Bohem. Ale 
Syn člověka je vznešenější než andělé (Žid 1,5) a my, lidé, jsme skrze Krista přijati za bratry. 
Bratři! Vidíme, že Ježíš, který byl trochu ponížen pod anděly, protože vytrpěl smrt, 
je korunován slávou a ctí, aby – z milosti Boží – za všechny lidi podstoupil smrt. 
Bylo jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, přivedl do slávy 
mnoho synů tím, že utrpením zdokonalí původce jejich spásy. Vždyť ten, kdo 
posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. Proto se neostýchá nazývat 
je svými bratry. 
EVANGELIUM Mk 10,2-16 



2 
 

V 6.–10. kapitole Markova evangelia se Ježíš soustředí na péči o učedníky. Jim vše pečlivě 
vysvětluje. Uvedený úryvek poukazuje na náročnost Božího zákona vtisknutého do stvoření. Hned 
vzápětí Marek ukazuje, že Ježíš nebyl nepřátelský vůči rodině a dětem. 
Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím 
přivést do úzkých. 
Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ 
Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ 
Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při 
stvoření však Bůh ‘učinil lidi jako muže a ženu’. ‘Proto opustí muž otce i matku, 
připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.’ Už tedy nejsou dva, ale jeden. A 
proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ 
V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou 
ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým 
mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“ 
Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. 
Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, 
nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo 
nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl 
na ně ruce a žehnal jim. 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve 
farnosti a dary pro farnost. 

• Prosím, pamatujte na farnost svými finančními příspěvky a dary. 
V hotovosti můžete přispět farnosti v kostele při sbírce, do kasičky nebo 
předáním daru faráři nebo kaplanovi.   
Bezhotovostně můžete přispět zasláním daru na účet farnosti 
1500345309/0800 (ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o dar (na 
hlavní činnost)), obdobně můžete přispět farnosti na její činnost také kartou 
pomocí platební brány: https://sbirka.prostejovfarnost.cz  
O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 

• Farnost můžete také podpořit zakoupením vína – dar za dar. Když dáte farnosti 
dar ve výši 200 Kč dostanete od faráře darem láhev mešního vína Biskupa Bruna, 
což je Rulandské šedé polosladké. 
 

VLÁDNÍ OPATŘENÍ 
• Od čtvrtka 1. 8. platí tato pravidla:  

 Bohoslužby 
• U vchodu se používá dezinfekce. 
• Ti, kdo nejsou členy jedné domácnosti, dodržují rozestupy 

1,5 m, nekoná se podání ruky. 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• Jako ochranu nosu a úst je nutné použít respirátor nebo 
obdobný prostředek splňující předepsané parametry. 

 Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat v počtu 20 osob, při 
konání akcí s větším počtem účastníků je třeba mít kromě 
předepsané ochrany dýchacích cest také platný test nebo očkování 
nebo mít do 180 dnů od prodělání covidu a být schopen toto 
prokázat. 
 

BOHOSLUŽBY 
• Kdy jsou mše svaté slavené v kostele Povýšení svatého Kříže najdete na 

poslední straně Nedělníku.  
• Mše svaté slavené v kostele Povýšení sv. Kříže jsou přenášeny na YouTube 

kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost.  
• V kostele CaM je mše sv. ve středu v 17:00 a v neděli v 9:00. 
• Mše svatá v kostele sv. Josefa v Krasicích je v neděli v 18:00. 

 
SVÁTOST SMÍŘENÍ  

• V neděle a zasvěcené svátky s nedělním pořadem bohoslužeb – půl hodiny 
před ranní mší svatou, před ostatními nedělními a svátečními bohoslužbami podle 
časových možností – u PsK sledujte informační obrazovku v kostele. 

• Všední dny a sobota – půl hodiny před ranní a večerní mší svatou. 
• Zpovídá se v kapli Nejsvětější Trojice nebo na zahradě. 
• Je možné se na udělení svátosti smíření domluvit individuálně. V případě, 

že máte nějaký problém nebo si o něčem potřebujete ve svátosti smíření 
promluvit je určitě individuální domluva ta nejlepší volba. 

 
OTEVŘENÝ KOSTEL 

• Kostel PsK je otevřený v době bohoslužeb a obvykle od 9:00 do 17:00 
Z technických nebo organizačních důvodů může být dočasně zavřený.  

• Zapojte se, prosíme, do služby hlídání kostela – Mít přes den otevřený 
kostel není jen o „ranním odemknutí a večerním zamknutí“ – stále na něj 
někdo musí dohlížet – když ne fyzicky, tak pomocí kamerového systému. 
Vaše služba hlídání to může ulehčit a můžete ji také spojit s modlitbou. 
Přicházející návštěvníci by také ocenili vlídné slovo někoho místního .  
Rozpis je opět umístěn na stolku v kostele. 

• Naléhavě hledáme nové posily na úklid kostela PsK. Hlaste se v sakristii 
v hojném počtu, je to služba, kterou zvládne opravdu každý. Služba se opakuje 
jednou za jedenáct týdnů. Děkuji těm, kteří jsou již do této služby zapojení 
a vítám nováčky. 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Vyučovací hodina bude ve čtvrtek 7. 10. v 16:30. 
• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG. 
• Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., a 6-9. 
• Přihlášky jsou k dispozici v kostelích a na povyseni.dpv.cz. 

 
PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

• Třetí setkání bude tento pátek 8. 10. v 16.30 v katechetickém sále nad sakristiemi, 
vstup z Lutinovovy ulice. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání bude v sobotu 9. 10. v 18:00 na faře v rybárně – více najdete na 

povyseni.dpv.cz v aktualitách. 
 

 
OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE 

•  „Farní kancelář “– je vhodné se domluvit dopředu telefonicky nebo emailem. 
Je samozřejmě také možné jednoduše přijít na faru a zazvonit, to ale někdy 
nemusí být úspěšné. 

• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo přijít na faru a 
zazvonit, což ale někdy nemusí být úspěšné, nebo telefonicky nebo emailem. 

• V tomto týdnu jsou volné úmysly: středa 6.10. 17:00 CaM, neděle 10.10. 7:30 
PsK a 18:00 sJ. 

• VĚNUJTE ZVÝŠENOU OPATRNOST SVÝM VĚCEM V KOSTELE – 
především věcem položeným vedle sebe v lavici. Staly se dva případy – 
krádež a pokus o krádež, kterých se dopustil člověk sedící v lavici za 
okradeným. 

• V neděli 3. 10. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele.  

• Ve čtvrtek 7. 10. je v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti. 
• V neděli 10.10 v 17:00 bude setkání členů živého růžence. 
• V neděli 10. 10. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele.  
• Pamatujte ve svých modlitbách na naše katechumeny a nově pokřtěné a 

biřmované a na děti, které poprvé přistoupily k 1. sv. zpovědi a k 1. sv. přijímání. 
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796 
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.povyseni.dpv.cz, farář a děkan P. Aleš 
Vrzala 
 

https://povyseni.dpv.cz/
mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 

• Pravidelná sbírka na opravy za farnost P&P za 09/2021 celková částka nedělních 
sbírek byla 8.616, - Kč. 

• Ve středu 6. 10. v 17:30 je v kostele sv. Petra a Pavla hodinová adorace za kněze. 
• Ve čtvrtek 21. 10. v 18:30 je na faře setkání pastorační rady. 
• I v letošním roce bude jednou za měsíc nedělní mši doprovázet zpěvem scholička 

spolu se scholou Dejme toMu. Zveme do scholičky všechny mladé zpěváky a 
zpěvačky (zhruba od 4 let), ty větší pak do scholy Dejme toMu. Více informací 
najdete na https://petrpavel.dpv.cz/scholicka, případně napište 
na jakub.faltynek@outlook.com. 

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601, 
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrpavel.dpv.cz, administrátor P. Pavel Čáp SDB, 
732656997 
 

PRO DĚTI 
• Pro děti jsou v novém školním roce připraveny opět kartičky, spodní část kartičky 

je možné oddělit a nalepit na připravené listy. Kartičky pak slouží jako karty, se 
kterými lze hrát hru. Metodika, kterou můžete použít pro domácí katechezi, je 
poměrně rozsáhlá, proto ji vytiskneme jen pro zájemce. Zájemci o metodiku pište 
na farní email. K nahlédnutí je v kostele a na webu Katechetického centra 
v Olomouci: https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/03/10/nedelni-
karticky-2021-2022/ 

 
MINISTRANTI 

Ministrantské schůzky budou bývat v pátek od 16.00 do 17.30 hodin na CMG. 
Zveme mezi nás i nové kluky, co by chtěli začít ministrovat. 

 
NEMOCNICE PROSTĚJOV 

• Bohoslužby budou pokračovat jako obvykle: mše svaté každé pondělí v 16. hod., 
kromě každého 3. pondělí, kdy je bohoslužba CČSH/CČE. 

 
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 

Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, 
http://prostejov.dcpr.cz, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464 
 
Centrum pro rodinu Prostějov v rámci celostátní iniciativy Rodinného svazu 
ČR MOJE UŠI PRO TEBE 
nabízí Online i telefonické Psychologické poradenství v aktuálních obtížných 
situacích pro děti i dospělé  

https://petrpavel.dpv.cz/scholicka/
mailto:jakub.faltynek@outlook.com
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/03/10/nedelni-karticky-2021-2022/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/03/10/nedelni-karticky-2021-2022/
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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Poradce: Mgr. František Zakopal, Kdy: úterý a čtvrtek od 9:00-12:00 
Kontakt: 733161615, zakopal.f@seznam.cz 
 
NABÍDKA PORADENSTVÍ  
„CPR Prostějov Vám od nabízí podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní 
etapy, v čase osobní či manželské krize, a mentoring osobám, které hledají nové, efektivnější 
přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat vztah s dítětem/dětmi, zejména (ale 
nejenom) v čase jejich dospívání.“ 
Kdy: Každé pondělí od 16:00 po předchozí domluvě. V případě zájmu se můžete 
hlásit na tel: 732 293 954 nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz. nebo  
korenkovam@email.cz 
 

ČTĚTE NEZBEDU A CVRČKA 
 
Nabízíme dětem i jejich rodičům dva křesťanské časopisy, které mohou být jejich 
tištěnými průvodci v objevování duchovních hodnot i formování jejich postojů k 
lidem i světu. 
 
NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku od 7 do 12 let a vychází již třicet let. Jeho 
obsah tvoří například rozhovory se zajímavými a inspirativními lidmi, příběhy, 
články o lidech, kteří nám mohou být příkladem vytrvalosti, poctivosti a víry, 
komiksová zpracování životopisů světců, rubriky pro šikovné ruce a bystré hlavy, 
zajímavosti z přírody i techniky a oblíbená stránka humoru. Svým obsahem také 
reaguje na aktuální liturgickou dobu, ve které je časopis vydáván. 
Nezbeda vychází 11x ročně, prázdninové dvojčíslo je rozšířeno. 
 
CVRČEK je volitelnou přílohou Nezbedy a je zaměřen na předškolní děti. Každé 
číslo je tematicky zaměřeno na rozvoj některé vlastnosti nebo dovednosti. Spolu se 
svými rodiči tak může malý čtenář pomocí kreativních článků i aktivit formovat svůj 
vztah k Bohu, lidem i ke světu. 
 
Další informace i ukázky: www.casopisnezbeda.cz. Na vyžádání zdarma zasíláme 
ukázkové výtisky. Leoš Hrdlička, šéfredaktor Nezbedy 
 

 
SHM Prostějov 

• Srdečně zveme všechny děti na tábory o podzimních prázdninách, tedy od 26. do 
30. října. S mladšími dětmi (od 7 do 13 let) se vydáme na dobrodružnou výpravu 
do vesmíru a se staršími (od 12 do 16 let) budeme řešit zapeklitý detektivní 
případ. Všechny informace a přihlašování najdete na stránkách shmpv.cz.  

 

mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
http://www.casopisnezbeda.cz/
http://shmpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 3. 10. do 10. 10. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
3. 10. 27. neděle v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 

sv. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
4. 10. Památka sv. Františka z Assisi 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Úterý 
5. 10. Úterý 27. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
6. 10. Středa 27. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Cyrila a Metoděje 17:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
7. 10. Památka Panny Marie Růžencové 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 17:30 

pátek 
8. 10. Pátek 27. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

Povýšení sv. Kříže 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

sobota 
9. 10. Sobota 27. týdne v mezidobí 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
10. 10. 28. neděle v mezidobí  

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 

sv. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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